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Kaip jaustis motinoms, kai jų 
vaikai priversti palikti gimtinę, 
nes čia neranda darbo? Arba 
dirba, bet negali iš uždarbio 
pragyventi. Kiek to džiaugsmo 
motinoms, jei užsienyje daugiau 
uždirbantys, bet tik retkarčiais 
tėvus aplankantys vaikai atsiveža 
savo vaikus, kurie nebemoka 
nė vieno senelių žodžio? Tokių 
šeimų Lietuvoje - tūkstančiai. 
Kuo mažesnė, toliau nuo centrų 
nutolusi savivaldybė - tuo jų 
daugiau. Netoli Lenkijos sienos, 
Didžiosios Radziškės kaime 
(Kalvarijos sav.), gyvenančios 
daugiavaikės motinos 
Salomėjos Kraptavičienės 
taip pat neaplenkė tokia 
lemtis. Gal tik ne tokia rūsti - iš 
penkių Salomėjos vaikų trys su 
šeimomis liko gyventi netoli 
gimtųjų namų. Jie - atrama prieš 
kelerius metus našle likusiai 
motinai. Kaip teigia Salomėja 
KRAPTAVIČIENĖ, per gyvenimą 
vargo teko daug, bet niekada 
nebuvo žmonėms tiek nevilties.

- Ar buvo sunku penkis vai-
kus užauginti?

- Kiek save prisimenu, man 
niekada nebuvo lengva. Penkioli-
kos metų likau be mamos. Liko 
broliai, senas tėvas. Jaučiausi už 
visus atsakinga. Vienas brolis mo-
kinosi universitete. Sakydavo, se-
se, mesiu mokslus, jau nebegaliu. 
Prašydavau, kad tik laikytųsi. La-
bai sunku jam buvo, tekdavo dirb-
ti ir mokytis, bet baigė. Užauginti 
būrį vaikų man taip pat nebuvo len-
gva. Ilgai dirbau kolūkio kontoroje 
sekretore, bet kol vaikai ūgtelėjo, 
nebuvo kur grįžti, kolūkiai subyrė-
jo. Vėliau melžiau karves, kartu su 
vyru šėrėme veršiukus. Kai pradė-
jo griūti ir bendrovės, išėjome, su-
sikūrėme savo ūkelį. Per mano gy-
venimą Lietuvoje pinigai pasikeitė 
keturis kartus, o kiekvienas keiti-
masis skurdino vis labiau. Svarsty-
davome, kad sutaupysime vaikų 
mokslams, o pasikeičia pinigai - ir 
nieko nelieka. Pas kaimynus len-
kus kaip buvo zlotas, taip ir liko. 
Kol nebuvo atidarytos sienos, ne-
matėme ir nežinojome, kaip jie gy-
vena. Dabar, kai keliai atviri, skir-
tumai aiškūs. Žinoma, Lenkijoje 
nebuvo kolūkių, kaip pas mus, gal 
jie tiek nebuvo nuskurdinti. Iš Len-
kijos taip pat daug žmonių išva-
žiuoja, bet bankroto šiai šaliai jokie 
aiškiaregiai neskelbia, kaimai ne 
traukiasi, o pučiasi. Mūsų kaimai 
tiesiog akyse nyksta. Prisimenu, 
mano vaikystėje kiek žmonių gy-
veno... Vaikai būriais į mokyklas 
traukė.

- Jūsų kaimo turbūt taip pat 
neaplenkė emigracija?

- O kaipgi. Mažai šeimų, kurių 
vaikai nebūtų išvažiavę. Vienų - po 
du, po vieną, kitų - visi. Motinoms 
gaila, bet jos supranta, kad vaikai 
kitos išeities neturi. Ar geriau, jei 
sūnus, duktė namuose iš nevilties 
prasigers ir sėdės tėvams ant 
sprando, ar kitur dirbs ir pragy-
vens? Ne visų užsienyje sėkmė 
laukia. Dauguma išvažiuoja į neži-
nią. Kai mano vaikai, pametinukai, 

mokėsi, ne vienas klausdavo: kaip 
tu išsiverti? Bet tais laikais mes 
dar taip nesureikšmindavome, - ką 
turėjai, tas buvo gerai. Batono nu-
sipirkti negalėjome, tai duoną na-
muose kepdavome. Kai jauniausio-
ji mokinosi, poreikiai jau buvo ki-
tokie. Kainos ėmė kilti kaip ant 
mielių.

- O jeigu visi jūsų vaikai bū-
tų išvažinėję, kas tada?

- Sunku būtų. Ilgesys didžiulis. 
Dauguma pasirinkimo neturi, išlei-
džia. Mano vaikai išvažiavo iš di-
delio trūkumo. Kai Šveicarijoje sa-
vo antrąją pusę susiradusi duktė 
tekėjo, pasakiau, kad neatvažiuosi-
me į vestuves. Visai neturėjome 
pinigų. Duktė už mūsų kelionę su-
mokėjo. Manote, lengva priimti? 
Mūsų, grįžusių iš vestuvių, į oro 
uostą atvažiavo svotas parsivežti, 
už paskutinius pinigus lauktuvių 
visiems nupirkau. Kas galėjo vaiką 
sustabdyti likti? Iš dalies kalta jau-
čiuosi, nes tai aš pirma užsiminiau 
dukteriai, kad kiti vaikai išvažiuoja 
į užsienį. Iš pradžių ji važinėjo už-
sidirbti, o grįžusi mokydavosi. Pa-
baigė buhalteriją. Įgytos žinios jai 
praverčia dabar, šeimos verslą 
tvarkant. Duktė tebeturi Lietuvos 
pilietybę, nors pagal vyrą jau galė-
tų gauti Šveicarijos, bet nenori pra-
rasti lietuviškos.

- Kaip Lietuva atrodo, kad 
mūsų tiek daug išvažiuoja? Kas 
liks?

- Blogai. Blogai bus. Nelieka 
kam dirbti. Mūsų žemes dirba vie-
nas kitas didesnis ūkininkas ir 
lenkai. Lenkai vieni turi Lietuvos 
pilietybę, kiti čia nusipirkę namus, 
deklaruoja turtą, kad būtų len-
gviau kitą turtą įsigyti. Nelabai 
girdžiu, kad pas mus kas iš užsie-
nio grįžtų. Juokingai skamba val-
džios kalbos: susigrąžinsime išva-
žiavusius. Norint susigrąžinti 
žmones, reikia kažką jiems pasiū-
lyti, darbo ir uždarbio reikia duoti. 
Dabar tik kalbos mokesčius didin-
ti... Žmonės bėga iš Lietuvos, nes 
neturi iš ko pragyventi. Auginan-
tieji vaikučius net iš darbo verčia-
si labai sunkiai. Kodėl jiems nega-
li mokėti daugiau? To reikia klaus-
ti verslininkų. Ir ateitis nieko ge-
ro nežada. Atvirai kalbama, kad 
dabartinis jaunimas negaus pensi-
jų, nebus kam jas uždirba. Kaip 
žmogui jaustis, jei jis žino, kad 
pensijos negaus arba gaus ją tokią 
skurdžią, kad vos duonai užteks? 
Lieka tik bėgti.

- Pykstame, kad mokesčiai 
didinami, bet juk reikia valsty-
bę išlaikyti, reikia pinigų švie-
timui, sveikatos apsaugai...

- Reikia, bet aš manau, kad 
valstybė su žmonių pinigais turė-
tų pagarbiau elgtis. Kolūkių lai-
kais, kai krisdavo veršiukas, kal-
tė tekdavo melžėjai. Ji turėdavo 
padengti nuostolius. Dabar iš-
švaisto tokius pinigus - auksiniai 
šaukštai, auksinės kopėčios - ir 
niekas nekaltas. Ko tada norėti? 
Seimo nariai savo kanceliarines 
išlaidas taip išgrando, taip iššluo-
ja, neva šakočius perka, gėlytes. 

Nemačiau, kad bent vienas pas 
mus būtų šakotį atsivežęs. Mano 
galva, tokio likimo užsipelnėme 
todėl, kad leidžiame valdžiai su 
savimi eksperimentuoti. Atrodo, 
iš savų išrenkame. Gal juos pa-
čius kažkas valdo?

- Seimą renkame kas ketve-
rius metus, renkame naujus, ge-
resnius, bet reikalai tie patys...

- Velnią į šėtoną išmainome. 
Padidėjo alkoholio kainos. Ir kas 
pasikeitė? Visas mūsų kraštas va-
žiuoja į Punską alkoholio pirkti. Ne 

taip reikia reikalus spręsti, ne 
draudimais ir ne žvalgymusi į tur-
tingesnes valstybes. Jeigu žmogus 
gerai gyvens, jeigu turės pinigų už 
ką pasižmonėti, knygą nusipirkti, į 
koncertą ar teatrą nueiti, ar reikės 
jam alkoholio? Viena aiškiaregė sa-
kė, kad po šešerių metų Lietuva 
bankrutuos. Iš pradžių galvodavau: 
kvailystės, o dabar jau tyliu. Jeigu 
valstybė viską perka į skolą, jeigu 
visi kraunasi lagaminus ir išvažiuo-
ja, kas tuos mokesčius mokės? Tik 
mūsų valdžiai gyvenimas geryn. 
Nereikia pavydėti gyvenantiems iš 

socialinių pašalpų. Jiems tikrai sun-
ku. Nebemato vilties, nebeieško 
darbo. Paskaičiuoja, jeigu už darbą 
siūlo minimumą, o pusę to mini-
mumo tenka išleisti važinėjimui į 
darbą, ar verta dirbti? Nuleidžia 
žmogus galvą ir kenčia, jausdamas 
pažeminimą. Arba spjauna ir išva-
žiuoja.

- O kas liks Lietuvoje vietoj 
išvažiavusiųjų? Kaip su kalbo-
mis apie patriotizmą: kad ir 
blogiau, varkime, kentėkime 
dėl Lietuvos...

- Bažnyčioje per pamokslą kle-
bonas kartą sakė: jei žmogus savo 
kambario sienas apsikarsto šven-
tais paveikslais, kryžiais ir roži-
niais, nebūtinai jis yra labai geras 
katalikas. Taip ir su patriotizmu. 
Skaičiau, kad Lietuvoje katalikų 
padaugėjo. Iš kur galėjo padaugė-
ti? Veidmainių gal ir padaugėjo. 
Jeigu žmonės išvažiuoja iš Lietu-
vos, negalime sakyti, kad jie ne-
myli savo šalies. Jie myli, tik jie 
negali čia pragyventi. Gerai prisi-
menu krizę 2008 metais. Pinigi-
nėje tik 10 litų, o sąskaitoje - dau-
giau kaip 16 litų skola. Tuo metu 
trečią mėnesį už parduotą pieną 
nesumoka. Pabundu naktį ir gal-
voju: „Dieve, Dieve, ką dabar da-
ryti? Katalikams priimta skolą iki 
Kalėdų grąžinti, kaip ją grąžinsiu, 
jeigu pačiai skolos neatiduoda?“ 
Klausiate, kas gyvens Lietuvoje 
vietoj lietuvių? Atsiras kam. Už-
sieniečių privažiuos. Kuriasi jau 
pas mus ukrainiečiai, girdisi ir fi-
lipiniečių, Gruzija tuoj pajudės. 
Filipiniečius įdarbins statybose. 
Ar jie moka statyti, nelabai svar-
bu. Svarbu, kad jie dirba pigiai. 
Jeigu tie svetimšaliai pas mus ir 
liktų, nebus jie lietuviai, nebus.

- Vis dėlto darbo Lietuvoje 
galima rasti, gal tik noro dirbti 
nėra?

- Gal ir yra darbo, tik kiek už 
jį temoka? Pagaliau žmogui reikia 
tikrumo, žodžio laikymosi. O to 
labai trūksta. Agituoja kaimiečius 
auginti buliukus: kokios supirki-
mo kainos būsiančios... Žmonės 
patiki, augina, o ateina laikas par-
duoti, gauna katino ašaras. Tai 
veršiukui ant kumpių mėsos ma-
žai, tai tas, tai anas. Kad tik kainą 
numuštų, o supirkę jau žino, už 
kiek parduoti, kad patiems liktų. 
Kiek gali kęsti, tai matydamas? 
Senas ir kur dėtis neturintis ken-
čia, o jaunimas - nebenori. Kiek 
ilgai tversi su minimaliu atlygini-
mu? Kaip vaikus užauginti, į 
mokslus išleisti? Verslininkai pa-
tys sau duobę kasa, nebeliks kas 
jiems dirba. Tie patys ukrainiečiai 
neilgai kęs, žvalgysis, kur toliau 
išvažiuoti. Už tai ir nenori jaunos, 
normalios šeimos likti. Skurdo 
kainą vaikai pajunta nuo mažens. 
Anūkė sakė, jog auklėtoja ekskur-
siją į Londoną organizuoja. O ką 
daryti tiems vaikams, kurių tėvai 
neturi kuo už kelionę sumokėti? 
Kaip jiems jaustis? Ar jau taip Lie-
tuvoje viskas pamatyta, kad į Lon-
doną vaikus reikia vežti?

Kalbino Dalia BYČIENĖ

Vaikams tremtinių dalia, motinoms - ilgesys

 � Gimtajame kaime su mama 
Salomėja Kraptavičiene gyventi 
likusi Sangrūdos seniūnė Ingrida 
Stankevičienė sutinka su kiekvienu 
jos žodžiu: „Žmones iš gimtinės 
veja ne patriotizmo stoka“
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apie tai prie ŽaLGIRIO Na CIO-
NaLINIO PaSIPRIEŠINImO JU-
DĖJImO apskritojo stalo diskutavo 
Nepriklausomybės atkūrimo akto 
sig natarai audrius BUTKEVIČIUS, 
Justas Vincas PaLECKIS ir buvęs 
užsienio reikalų ministras prof. Po-
vilas GYLYS. Diskusiją vedė žalgi-
rietis Gediminas JaKaVONIS.

G.JAKAVONIS: Kodėl visa-
me pasaulyje tokia didelė emig-
racija?

P.GYLYS: Manau, kad šiandien 
emigracija yra svarbiausias mūsų na-
cionalinio saugumo klausimas. Ne 
koks nors kitas, o būtent šitas. Kalbu 
ne apie patį procesą, kuris vyko visais 
laikais. Nuo pat XIX amžiaus vidurio 
Europoje matome tokias migracijos 
bangas, matome, kaip meksikiečiai 
migruoja į Ameriką. Beje, Azijoje, 
Pietryčių Azijoje milžiniški srautai 
žmonių keliauja iš Indijos į Saudo 
Arabiją, į Katarą, Emyratus. Bet mas-
tas, kurį mes fiksuojame Lietuvoje, 
iš tikrųjų yra grėsmingas. Jis reiškia, 
kad mes netenkame savo ekonomi-
nio potencialo. Nes pagrindinis eko-
nominio potencialo veiksnys, tiks-
liau, ekonominio potencialo dalis, yra 
žmogus. Tad kai išvažiuoja daug jau-
nų žmonių, čia įgijusių kvalifikaciją, 
vadinasi, tų, kurie gali kurti naciona-
linį turtą, lieka vis mažiau. Taigi mes 
judame link situacijos - kuri yra jeigu 
ne tragiška, tai dramatiška, - kai jau-
ni darbingi pensininkai turės išlaiky-
ti nedarbingus pensininkus.

Pusiau juokais, pusiau rimtai 
tai kalbu. Aišku, visada bus jaunų 
žmonių, staiga visi neišvažiuos, bet 
mastas, kuris dabar fiksuojamas, 
yra labai grėsmingas.

Šiandien Lietuvoje įžvelgiu 
mąstymo krizę, kai reikia įvertinti, 
kas čia vyksta ir kodėl vyksta, ir 
valdymo krizę. Girdėti patosinių pa-
reiškimų, bet nėra gilesnės analizės 
aiškinant, kas čia vyksta, kokios pa-
sekmės ir ypač ką reikia daryti.

Beje, aš tai sieju netgi su Sąjūdžio 
pradžia. Prisimenu 1988 metų pava-
sarį, kai formavosi ekonomistų grupė, 
bet Sąjūdžio dar nebuvo. Tada parašiau 
pusantro du puslapius apie tai, koks 
turėtų būti socialinis ekonominis mo-
delis. Rašiau, kad tai turėtų būti mišri 
ekonomika, panaši į skandinavišką 
modelį. Kaip suprantu, dėl to daugiau 
į jokius Sąjūdžio ekonomistų forumus 
nebuvau kviečiamas, nes jie manė, 
kad aš esu tas kairysis socialistas, ku-
ris, aišku, nori atkurti Tarybų Sąjungą.

Pamažu, nors Sąjūdžio viešai 
skelbiamos vertybės nemaža dalimi 
buvo socialdemokratinės arba miš-
rios ekonomikos vertybės (tikras 
krikščionis irgi yra socialdemokra-
tas, o krikščionis demokratas yra 
tikintis socialistas), deja, nugalėjo 
liberalioji kryptis. Manau, kad tas 
ideologinis pralaimėjimas yra pa-
grindinė Lietuvos bėdų priežastis.

G.JAKAVONIS: Juk žmo-
gaus negali nenugalėti noras 
rasti geresnį gyvenimą už mūsų 
sienų ribų...

J.V.PALECKIS: Visiškai sutik-
čiau, kad emigracija yra problemų 
problema ir kad mes keistai į ją rea-
guojame: tai užsimerkiame, tai atsi-
merkiame, tai prisimename, tai pa-
mirštame. Prieš porą metų, 2015-ai-
siais, partijos pasirašė susitarimą dėl 
emigracijos mažinimo ir iškėlė užda-
vinį, kad po 10 metų būtų jau 3,5 mi-
lijono gyventojų. Tačiau jau pasira-
šant buvo visiškai aišku, kad čia ble-
fas. Toks siekis reikalingas, tačiau tai 
daryti reikėtų visiškai kitu pagrindu.

O kalbant apie esminius tarp-
tautinius dalykus, tai iš tikrųjų vi-
sas pasaulis juda, migrantų, žmo-
nių, gimusių ne savo šalyje, pasau-
lyje yra apie 350 milijonų. Tai nėra 
daug - 5 proc. visų gyventojų. Ta-
čiau Lietuvos gyventojų, kurie da-
bar atsidūrė kitose šalyse, yra ne-
palyginti daugiau.

Iki krizės Europos Parlamentas 
turėjo tam tikrų planų, kaip bent 
pristabdyti protų nutekėjimą. Mes 
kalbame apie tai, kad iš Lietuvos 
nuteka darbo rankos. Tai, aišku, ir-
gi labai blogai ir dabar, matyt, reikės 
įsivežti atitinkamų profesijų specia-
listų iš Ukrainos, Rusijos, Baltaru-
sijos. Bet dar blogiau, kad nuteka 
protai. Mūsų gabiausi žmonės išva-
žiuoja - ir gydytojai, ir mokslininkai, 
ir taip toliau. Prisimenu, kai dirbau 
Europos Parlamente, buvo tokie 
skaičiai: parengti gydytoją kainavo 
maždaug 25 tūkst. eurų, lakūną - jau 
60 tūkst. eurų. Mes parengiame gy-
dytojus ir jie išnyksta iš mūsų ho-

rizonto, nors į tai investavo Lietuva, 
t.y. suteikė labdarą tokiai Anglijai, 
Norvegijai, Švedijai ar Vokietijai.

Iki krizės buvo planų, kad tos 
šalys kokiu nors būdu gautų kom-
pensaciją ir būtų galima gydyto-
jams, mokslininkams, ypač tų pro-
fesijų, kurios ypač paklausios Vaka-
ruose, išlyginti atlyginimų skirtu-
mus. Paskui kalbos apie tai nutilo. 
Aš stebiuosi, kad nei dabartiniai eu-
roparlamentarai, nei pagaliau mūsų 
valstybės vadovai apie tai nekalba.

Aišku, tai labai sunkus uždavinys. 
Bet precedentų jau yra. Prieš krizę 
ispanai tokius dalykus darė, tiesa, ne 
Europos Sąjungos valstybių atžvilgiu, 
bet atvykusiųjų iš trečiojo pasaulio 
šalių. Jeigu gauna specialistą, jie tai 
šaliai išmoka tam tikrą sumą. Ir dar 
akcentuočiau, kad yra labai daug as-
pektų, bet mums reikia mokytis ir iš 
kitų šalių. Tiesa, unikalios Europos 
Sąjungoje - tik Lietuva ir Latvija. Lie-
tuva labiausiai, Latvija šiek tiek ma-
žiau susiduria su ta problema, bet ir 
ten ji kerta itin skaudžiai. Bet latviai 
jau prieš 5 metus Saeimoje įkūrė 
Emigracijos mažinimo pakomitetį, o 
tai jau konkretus žingsnis. Antras da-
lykas, jie jau prieš 5 metus grįžtan-
tiesiems pradėjo apmokėti 1000 eurų 
kelionės išlaidų. Galbūt tai ne tokia 
didelė suma, bet tai yra paskatinimas 
grįžti. Apmoka vaikų mokymosi iš-
laidas, - tarkim, vaikas ten mokėsi 
anglų ar kokioje nors kitoje moky-
kloje, jo tėvai sugrįžta, o vaikas ne-
labai moka savos kalbos. Bet jis gali 
nemokamai mokytis kursuose. Yra 

ten ir kitokių dalykų, bet ar mes apie 
juos žinome? Nelabai.

G.JAKAVONIS: Prie šio sta-
lo turėjo sėdėti ir Seimo valdan-
čiųjų valstiečių ir žaliųjų, sie-
kiančių pasirašyti naują Nacio-
nalinį susitarimą dėl emigracijos 
stabdymo, atstovai. Neva sena-
sis partijų susitarimas negalioja, 
o naujasis viską išspręs. Kaip? 
Niekas šiandien nepasakys, nes 
jų atstovai nesiteikė net ateiti.

A.BUTKEVIČIUS: Šis diskusi-
jų stalas yra gana populiarus ir žino-
mas. Čia ateina tik tie žmonės, kurie 
turi, ką pasakyti. Man labai gaila, kad 
prie diskusijos stalo liko tuščia vieta.

Bet grįžkime prie temos. Esu įsi-
tikinęs, kad šiuo atveju reikia įžvelg-
ti ne tik minusų, bet ir pliusų. Lietu-
va su milžiniška emigracijos proble-
ma susiduria nuo XVIII šimtmečio 
pabaigos, kai Žečpospolita buvo ata-
kuota Rusijos ir Rusijos partnerių. Iš 
esmės buvo trys milžiniškos emigra-
cijos bangos: 1794, 1830-1832, 1863 
metais. Apie 1890-uosius atėjo ket-
virtoji banga, tačiau ji nebuvo tokia 
didelė kaip ankstesnės. Ir visos šitos 
emigracijos bangos kūrė valstybėms, 
į kurias plūdo emigrantai, didelių pliu-
sų. Bet jos sukūrė pliusų ir Lietuvai.

Rengdamasis šiam pokalbiui at-
siverčiau savo archyvus apie tai, ką 
padarė emigracijos bangos, tarki-
me, Jungtinėms Amerikos Valsti-
joms. XIX šimtmečio pradžioje lie-
tuviška emigracija buvo suvokiama 
kaip labai pozityvus JAV kuriantis 
veiksnys. Į lietuvius buvo žiūrima 
kaip į pagrindinio Jungtinėse Vals-
tijose miesto Niujorko kūrėjus. Bu-

vo kalbama, kad ne kas kitas, o lie-
tuviai stato miestą. Netgi sklido 
gandai, kad miesto pavadinimas yra 
Aušra. Buvo daugybė vadinamosios 
lietuviškos mitologijos to meto JAV 
kūrimo laikotarpiu. Iš tų žmonių, 
kurie nukeliavo tenai, ne tokia jau 
maža dalis grįžo atgal. Jie į Lietuvą 
atsivežė pinigus, jie atsivežė naują 
supratimą, kaip reikia dirbti, jie at-
sivežė technologijas. Visa tai padė-
jo mums XIX šimtmečio pabaigoje - 
XX šimtmečio pradžioje tapti vals-
tybe. Taigi emigracijos istorija pa-
tvirtina, kad tai ne vien blogis.

Taip pat buvo milžiniška emigra-
cijos banga XX šimtmetyje, per I pa-
saulinį karą. Tada žmonės važiavo į 
Airiją, paskui grįžo ir kūrė naują Lie-
tuvą. Imkime kad ir tokį elementarų 
dalyką kaip Vailokaičių bankas, kuris 
nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
naujas reiškinys ir bankininkystės 
fenomenas. Šitie žmonės taip pat 
atsivežė iš užsienio savo patirtį, ži-
nias, idėjas ir žengė daugybę mums 
visiems naudingų žingsnių.

Taigi aš nenoriu pasakyti, kad 
tie išvažiavusieji iš Lietuvos yra 
tik praradimas. Aš noriu pasakyti, 
kad jeigu mes sugebėtume į juos 
pasižiūrėti kaip į galimybę, o ne 
kaip į problemą, tai mes turėtume 

unikalių šansų. Ir tai reikia daryti. 
Problema yra ne jie, problema yra 
mes patys. Kad mes nesugebame 
jiems pasakyti: „Vyrai, grįžkit, čia 
yra visos galimybės.“

J.V.PALECKIS: Tų galimybių 
čia nėra.

A.BUTKEVIČIUS: Nenoriu 
sutikti. Yra pavyzdžių. Važinėda-
mas ir kalbėdamas su įvairiais žmo-
nėmis, kuriančiais naujus verslus, 
nuolat klausiu: gal dirbai užsienyje? 
Ką tu darei? Ir kokie 40 proc. turė-
jo darbo užsienyje patirties.

Štai mano tyrimo rezultatai: 
žmonės dirbo Šveicarijoje kurdami 
šveicarams žemės ūkio įmones, 
augino šveicarams sodinukus. Tie 
žmonės nukopijavo verslo modelį, 
išlaikė santykius su šveicarais, at-
sivežė viską čia ir pradėjo verslą 
Lietuvoje. Aš iš jų pirkau. Klausiu: 
„Vyrai, ar jūs išsilaikote?“ - „Taip, 
be abejo.“ Jie sukūrė analogišką 
įmonę, ir ta įmonė klesti čia.

Sutikau nemažai žmonių iš Di-
džiosios Britanijos, kurie sukūrė 
sumuštinių biznį. Aš nekalbu apie 
kokias nors labai sudėtingas tech-
nologijas. Kalbu apie elementariau-
sius, primityvius dalykus, kuriuos 
copy-paste metodu jie atsivežė į Lie-
tuvą ir čia dirba. Kad ir kaip būtų 
juokinga, tokių žmonių aš labai daug 
sutinku Vilniaus senamiestyje.

P.GYLYS: Neįmanoma paneig-
ti, kad emigracija turi vien tik nei-
giamų aspektų. To niekas nesakė. 
Emigruoja žmonės, kai kurie grįžta, 
beje, jau įgiję patirties, susijusios 
su požiūriu į Lietuvą iš šalies. Bet 
kuriai šaliai sveika turėti žmonių, 
kurie matė savo valstybę iš šalies, 
atsivežė kitokios patirties ir taip 
toliau. Bet vis tiek ramybės neduo-
da mastas. Antra - kita psichologija.

Norėčiau grįžti prie Sąjūdžio 
laikų, kai nugalėjo liberalizmas, 
nors gal daugiau oficialiai dominuo-
janti buvo socialdemokratinė min-
tis. Nugalėjo individualizmas. 
Nyksta supratimas, kas yra tauta. 
Mes dabar jau esame, aš truputį 
perdėsiu, labai gerai suvokiantys, 
kas esu aš ir kas esame mes. Sa-
kykime, tarybiniais laikais buvo 
neigiamo, prievartinio, kolektyviz-
mo su visais jo trūkumais, bet bu-
vo ir natūralaus. Aš prisimenu sa-
vo laikų solidarumą. Beje, homo 
sovieticus revoliuciją padarė solida-
riai. Pabandykite dabar tai padary-
ti. Tarkime, yra gerų minčių, gerų 
idėjų, bet pabandykit žmones su-
kviesti kur nors. Štai profsąjungos 
kvietė dėl Darbo kodekso, atėjo gal 
50 žmonių. Įsivaizduojate?

Čia ne tik profsąjungų silpnu-
mas, bet ir mentalitetas. Mes ta-
pome individualistai. Mes mano-
me, kad turime konkuruoti, kad 
neturime aukotis dėl bendro tikslo, 
bendro gėrio, tautos, neturime gin-
ti bendro intereso, nes nelabai ži-
nome, kas tai yra.

Neseniai skaičiau straipsnelį apie 
tai, kaip savivaldybės bendradarbiaus 
su verslininkais stabdant emigraciją. 
Verslininkų vadovas netruko pasakyti: 
provincijoje reikia naikinti visa tai, kas 
nesukuria pridedamosios vertės. Aiš-
ku, kad ugniagesiai, felčerinis punktas, 
mokyklėlė nesukuria pridedamosios 
vertės, bet jie kuria kitą vertę: išlaiko 
darbo jėgą, išlaiko tuos žmones ten, kur 
jie buvo. Mes beveik visus išvarėme iš 
provincijos, nes taupėme lėšas. Čia di-
džioji liberalų pergalė ir didysis Lietu-
vos pralaimėjimas. Mes nustekenome 
provinciją todėl, kad taupėme mokyklų, 
felčerinių punktų ir kitų sąskaita. Iki 
šiol girdžiu iš verslo lyderių, kad reikia 
tai tęsti. Palaukit, bet darbo vieta yra ir 
perkamoji galia, darbo užmokestis. Gal 
mokyklėlę ne bažnytkaimyje, o bent 
jau viename iš didesnių miestelių gali-
ma būtų išlaikyti? Visa tai mes sunai-
kinome. Gal ne totaliai, bet jau beveik.

Nuvažiuoju į Zarasus, Zarasų 
miestelyje ar mieste - kaip norit va-
dinkite - mokinių skaičius drastiš-
kai mažėja, Molėtuose mokinių taip 
pat mažėja, o ką kalbėti apie Alantą, 
Balninkus ir taip toliau. Mes sunai-
kinome bendrumo dvasią. Kovojo-
me su komunizmu, socializmu, su-
naikinome bendrąjį gėrį, norą veik-
ti solidariai, mokėti mokesčius.

Tegul kalba tie verslininkai, ką 
nori, bet mūsų, t.y. Lietuvos, biudže-
tas sudaro tik 29 proc. BVP ir jis, be-
je, stabilizuoja ekonomiką bei sukuria 
paklausą tų žmonių, kurie gauna pi-
nigus iš biudžeto. Juk čia paklausos 
dalis. Pvz., Švedijoje per biudžetą 
perskirstoma 45-50 proc. BVP, o tai 
reiškia, kad, pirma, valstybė gali ap-
rūpinti savo gyventojus pakankamu 
kiekiu viešųjų gėrybių ir, antra, pati 
valstybė susikuria sau rinką. Švedai 
sąmoningai remia periferiją, jie spe-
cialiai renginius perkelia į provinciją, 

kad joje paremtų kokį viešbutuką, 
restoranėlį ar turizmo firmelę. Deja, 
mes tokio supratimo neturime.

O tuščios kalbos apie tai, kad mes 
stabdysime emigraciją, man primena 
tuščias kalbas tarybinės eros pabai-
goje, kai visi suprato, kad sistema ne-
veikia, kad reikia kažką daryti, bet 
esmingai keisti nieko nebuvo galima, 
nes visa ekonomika buvo paremta 
valstybine nuosavybe. Šito pamato 
niekas nedrįso keisti. O to pamato 
nepakoregavus, neleidus veikti pri-
vačios nuosavybės institutams, taip 
pat rinkos institutams, nieko nebuvo 
galima pakeisti. Todėl sistema griuvo. 
Bet tada buvo ne tik prievartinis so-
lidarumas, pokario metų kolūkinė pa-
tirtis, bet buvo ir tikro solidarumo. 
Tas solidarus homo sovieticus tada bu-
vo galingesnis negu dabartinis homo 
liberalis, kuriam esant mes, galima 
sakyti, naikiname savo bendrąją būtį.

J.V.PALECKIS: Padėtis tikrai 
liūdina. Jeigu kalbame apie Nacio-
nalinį susitarimą arba visuomeni-
nių organizacijų, judėjimų įtrauki-
mą, kokį nors žingsnelį gal ir būtų 
galima padaryti. Lietuvoje, palygin-
ti su Latvija ir Estija, pats žemiau-
sias minimalus, vidutinis atlygini-
mas, o privačių firmų vadovų aukš-
tesnis, ir gerokai. Jeigu darbdaviai 
sutiktų nors kiek jį susimažinti, 
galbūt ir būtų neblogai, pagaliau tai 
būtų žingsnis solidarumo linkme. 
Neseniai Amerikos milijardieriai 
paprašė daugiau juos apmokestinti, 
nes esą per daug tų pinigų turi. O 
kada mūsiškiai to paprašys?

Antras dalykas - profsąjungos. 
Ten, kur stiprios profsąjungos, gyve-
nimo lygis aukštesnis. Kaip pavyzdys 
buvo paminėtos Skandinavijos šalys, 
o pas mus profsąjungos kasmet silpnė-
ja. Dar neseniai profsąjungoms priklau-
sė 15, paskui 12, o dabar jau 7-8 proc. 
dirbančiųjų. O ką daro valstybė? Nieko.

Norėčiau papolemizuoti emigra-
cijos tema. Be abejo, romantiškas 
požiūris į emigraciją galimas ir rei-
kalingas, mes galime save raminti, 
kad viskas ne taip ir baisu, o iš tik-
rųjų? Kodėl? Todėl, kad prieš 100-
150 metų pas mus nebuvo demo-
grafinės krizės. Dabar visai kas kita.

Kokia garsiausia pasaulinė knyga 
apie lietuvių emigrantus? Eptono Sink-
lerio (Upton Sinclair) „Džiunglės“. Tai 
pasakojimas apie skerdyklos gyvenimą, 
kur neįmanomos darbo sąlygos, ten 
žmonės dūsta, miršta ir taip toliau. Pa-
sirodžius šiai knygai Amerikoje kilo 
sumaištis, buvo pagerintos darbo sąly-
gos, sutrumpinta darbo diena, o kas 
dirbo tose „džiunglėse“? Lietuviai. Net 
ne lenkai, ne rusai, o lietuviai.

Niekada nepamiršiu, kai prieš ko-
kius 4-5 metus važiuodamas per 
Dzūkiją, netoli už Merkinės, sustojau 
pavežti vieno vyruko. Išsikalbame. 
Jis sako, kad Lietuvos greit nebus. 
Klausiu, kaip nebus. O jis atsako: „Iš 
mano klasės aš vienintelis likau gy-
vas Lietuvoje. Visi kiti arba užsieny-
je, arba mirę - vienas autoavarijoje 
žuvo, kitas nusižudė, trečias dar kaž-
kaip žuvo. Kam man ta Lietuva?“

Dabar rečiau važinėju, bet važi-
nėju. Kai nuvažiuoji į kurią nors mo-
kyklą, paprašai pakelti rankas moki-
nių, kurie ruošiasi išvažiuoti ir ne-
grįžti, ir kai pakyla rankų miškas, 
supranti, kad padėtis labai liūdna, pa-
lyginti su tuo, ką mes dabar darome. 
Tai pati aštriausia problema, mes tik 
apsimetame, kad jos nematome, kad 
viskas pas mus ne taip ir blogai.

A.BUTKEVIČIUS: Aš sutin-
ku daugybę žmonių, kurie grįžta, 
kurie, atvirkščiai, labai pozityviai 
mąsto apie galimybes Lietuvoje. Aš 
kalbu su tais žmonėmis, kurie yra 
pasiruošę ne tik grįžti, bet ir kovo-
ti dėl šitos šalies, o jeigu reikės, dėl 
šito reikalo atiduoti savo gyvybę. 
Tokių žmonių labai daug. Tad ne-
reikėtų visko vertinti negatyviai.

Taip, visa klasė pakėlė rankas, 
kad jie yra pasiruošę išvažiuoti. Bet 
ar iš tikrųjų jie visi išvažiuos? Ma-

nyčiau, kad ne. Šiuo atveju aš esu 
didelis optimistas. Aš daugiau su-
siduriu su tokiu psichologiniu feno-
menu: visi važiuoja, todėl aš taip 
pat turiu važiuoti, nes jeigu aš ne-
važiuosiu, neįsiliesiu į bendrą foną.

P.GYLYS: Tai galingas indika-
torius.

A.BUTKEVIČIUS: Žinoma. Bet 
tai yra sritis, kuriai mes galime turėti 
įtakos. Jeigu mes bandytume išsiaiš-
kinti, kokia pagrindinė šios emigraci-
jos priežastis, aš jums atsakyčiau, kad 
pagrindinė priežastis yra ta, kad žmo-
gus, kuris neišvažiuoja, gali laikyti sa-
ve kitokiu. Dėl to, kad visi šaunuoliai 
išvažiuoja. Tai yra psichologinis fakto-
rius. Jeigu mes tą psichologinį faktorių 
bandytume keisti, labai greitai sulauk-
tume rezultato. Pažvelkime į ekono-
minį faktorių. Koks yra vidutinis atly-
ginimas Europos Sąjungoje?

P.GYLYS: Keturis penkis kar-
tus didesnis.

A.BUTKEVIČIUS: Kiek konk-
rečiai?

P.GYLYS: Žiūrint, kokioje ša-
lyje. Danijoje - apie penkis kartus.

A.BUTKEVIČIUS: Koks Da-
nijoje?

P.GYLYS: Padauginkime iš 
penkių vidutinį darbo užmokestį, 
gausime 3500 eurų per mėnesį.

A.BUTKEVIČIUS: Vidutiniš-
kai tiek negaus joks danas.

P.GYLYS: Jeigu pensija yra 2000.
A.BUTKEVIČIUS: Joks da-

nas negaus tokių pinigų. Vidutiniš-
kai dirbantis žmogus Britanijoje 
gauna apie pusantro tūkstančio, 
Danijoje taip pat iki 2000 eurų.

Pažvelkime, kas dedasi Lietuvo-
je? Tarkime, pas mane dirba konkre-
tūs darbininkai, pvz., statybininkai. 
Jie uždirba maždaug po 1200-1300 
eurų į rankas, tačiau jiems nebūtina 
mokėti milžiniškų pinigų už savo gy-
venimo vietą. Faktiškai jiems lieka 
tiek pat, kiek jie galėtų gauti dirb-
dami užsienyje. Patys man tai sakė.

P.GYLYS: O kiek gauna profe-
sorius?

A.BUTKEVIČIUS: Tegu eina 
kloti plytelių. Aš norėjau pasakyti ką 
kita - kad šie žmonės puikiai išmano 
galimybes, kaip uždirbti pinigų už-
sienyje. Ne vienas iš jų yra buvęs ir 
dirbęs Norvegijoje, ne vienas iš jų 
yra buvęs ir dirbęs kituose Skandi-
navijos kraštuose. Jie grįžta čia dėl 
to, kad galų gale susiskaičiuoja.

J.V.PALECKIS: Tai iš kur tas 
noras įvežti darbo jėgos iš Ukrai-
nos, iš Baltarusijos? Iš kur tas di-
džiulis noras?

A.BUTKEVIČIUS: Tai didžiu-
lis verslininkų noras. Nes per dide-
lį skaičių žmonių, netgi taupydamas 
po 100 ar 200 eurų, jis uždirba di-
delius pinigus. Šiuos dalykus reikia 
labai tiksliai suskaičiuoti.

Nustokime save nuvertinti. 
Nustokime pasakoti, kad mes esa-
me patys blogiausi.

P.GYLYS: Manau, kad negalima 
esmingai pakeisti, jeigu nesupranti, 
ką iš tikrųjų reikia pakeisti. Kartoja-
me tarybinę istoriją. Manau, kad pir-
ma prielaida yra pakeisti mentalitetą 
iš liberalaus į ekonominį, kad būtų 
supratimas apie tai, kas yra verslas 
ir kas yra bendrieji reikalai. Permai-
nos turėtų vykti mūsų politikų gal-
vose. Ir, be abejo, mūsų galvose. Jei-

gu būtų tokių permainų, mes turė-
tume atsižvelgti į du skaičius. Į biu-
džeto dalį BVP ir darbo užmokesčio 
dalį BVP. Mūsų biudžetas yra apie 
29 proc., kitur - 45 proc., vadinasi, 
vidurkis - apie 40. Ir darbo užmokes-
tis pas mus yra apie 40 proc., o nor-
malioje šalyje yra maždaug 50 proc. 
ir daugiau. Vadinasi, jau šie du skai-
čiai rodo, neduriant į statybininkus... 
Jie dabar yra deficitas, Vilniuje sta-
tybininkai gerai uždirba. Beje, pu-
santro karto daugiau nei profesorius, 
jeigu pateikiami skaičiai yra teisingi.

Manau, to negalima daryti labai 
staigiai, nes ekonomika nemėgsta 
staigių judesių. Bet strategijoje tai 
galima numatyti, kad verslas supras-
tų, jog jie turi susitaikyti, sakykime, 
su progresiniais mokesčiais, ir ne-
žiūrėti, kaip apmokestinti automo-
bilius, nes tai, beje, yra regresiniai 
mokesčiai ir t.t. Ir antra - laipsniškai 
galvoti apie darbo užmokesčio didi-
nimą. Čia kalbu apie piniginę pusę.

Kita vertus, norėčiau pritarti, 
kad mes turime per daug negaty-
vaus mąstymo, deja, tikrovė nėra 
labai guodžianti. Bet emigranto 
mentalitetas, kuris susiformavo 
per pastarąjį dešimtmetį, yra galin-
ga jėga. Nes, jeigu žmonės taip 
mąsto, jie ima taip elgtis.

Sutinku, ne visi, kurie pakėlė 
rankas, išvyks. Bet toks jų nusitei-
kimas yra rimtas rodiklis, kad mū-
sų sąmonėje nėra noro likti čia ir 
prisidėti prie savo tautos, prie savo 
šalies turtinimo. Gerai, jeigu yra 
žmonių, kurie nori grįžti ir nori ne 
tik prisidėti, bet ir pakovoti.

J.V.PALECKIS: Kol mes čia va-
landą kalbame, penki žmonės išvažia-
vo iš Lietuvos. Per parą išvažiuoja 
šimtas, per metus - 50 tūkst. Lietuva 
tapo kaip smėlio laikrodis. Tai baisu. 
Norėtųsi, kad to nebūtų, kad tas smė-
lio laikrodis apsiverstų ir jo piltuvėlis 
vėl būtų pilnas smėlio. Įsivaizduokite, 
kad bus taip, kaip Estijoje, - staiga per 
metus nesumažėjo gyventojų skai-
čius. Estijoje taip yra. Kaip Liuksem-
burge ar Kipre, kur kasmet daugėja 
gyventojų. Aišku, kol kas tai fantazi-
jos, turbūt lengviau į Marsą ar į kokią 
kitą galaktiką nuskristi. Mes galime 
užsimerkti ir nematyti problemos, 
bet ta problema yra. Ir ne be reikalo 
mes dabar kalbame.

Mes visi labai norėtume, kad 
būtų daugiau patriotizmo, tikro, o 
ne dirbtinio... Yra ir labai tikrų da-
lykų, kuriais mes galėtume pasidi-
džiuoti. Jų yra. Bet norėtųsi, kad jų 
būtų daugiau. Ir mokslo, ir sporto 
laimėjimai, pagaliau ir mūsų versli-
ninkų puikūs žingsniai, kurie su-
pranta, kad jie šaudo sau į kojas, 
jeigu nesirūpina savo darbuotojais. 
Pagaliau ir mūsų žiniasklaida turėtų 
pradėti geriau viską nušviesti, ko 
įstatymais norima pasiekti. Mes vi-
si šito trokštame. Deja, realybė yra 
visiškai kitokia. Ir būtų tiesiog nu-
sikaltimas užsimerkti ir sakyti, kad 
viskas gerai, kad mes riedame labai 
geru greičiu į labai gerus dalykus.

Parengė Jovita mILaŠIENĖ

 � Nustokime 
save nuvertinti. 
Nustokime 
pasakoti, kad 
mes esame 
patys blogiausi

Audrius BUTKEVIČIUS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

 � Juk žmogaus 
negali nenugalėti 
noras rasti 
geresnį gyvenimą 
už mūsų 
sienų ribų...

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

 � Būtų tiesiog 
nusikaltimas 
užsimerkti ir 
sakyti, kad 
viskas gerai, kad 
mes riedame 
labai geru 
greičiu į labai 
gerus dalykus

Justas Vincas PALECKIS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

 � Tapome 
individualistai. 
Mes manome, 
kad turime 
konkuruoti, kad 
neturime aukotis 
dėl bendro tikslo, 
bendro gėrio, 
tautos, nes 
nelabai žinome, 
kas tai yra

Prof. Povilas GYLYS
Buvęs užsienio reikalų ministras

Ar valdantieji iš tiesų turi planą sustabdyti emigraciją?

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

El
to

s n
uo

tr.



Vladas Stanka - vienas iš 
nepriklausomos Lietuvos 
kūrėjų, vairavęs valstybės 
kultūros, švietimo ir mokslo 
struktūras. Tai nepaprastai 
įdomaus likimo ir ypatingų 
gebėjimų žmogus. Pirmąją 
pusę gyvenimo šis teisininkas, 
politikas, karo inžinierius ir 
mokslo istorikas vadinosi 
Vladimiru Stankevičiumi. Jis 
gimė 1884 m. lapkričio 16 d. 
bajoriškos kilmės šeimoje, 
valdžiusioje du valakus 
žemės prie Biržų, greta grafų 
Tiškevičių dvaro. Jaunuolis 
mokėsi Rygos ir Petrapilio 
gimnazijose. O 1908 m. baigęs 
Petrapilio universiteto Teisių 
fakultetą buvo paliktas ruoštis 
profesūrai Baudžiamosios 
teisės katedroje.

Akademinę karjerą, kuri ga-
biam ir darbščiam jaunuoliui klos-
tėsi kuo puikiausiai, nutraukė 
Pirmasis pasaulinis karas. Tada 
jis stojo savanoriu į Junkerių ka-
ro mokyklą ir tapo karo inžinie-
riumi. Prie Rygos, Pskovo ir 
Daugpilio V.Stankevičius darba-
vosi apkasų įrengimo baro virši-
ninku. Taip pat dėstė lauko forti-
fikacijos dalykus karo mokyklose; 
kartu su dviem Peterburgo inži-
nerijos akademijos profesoriais 
išleido šios srities vadovėlį, pa-
rengė knygelę apie kulkosvaidžių 
priedangas.

Audringi to meto įvykiai įtrau-
kė V.Stankevičių ir į politiką. Po 
1917 m. Vasario revoliucijos Rusi-
joje jis tapo vyriausybės premjero 
Aleksandro Kerenskio kabineto 
viršininku, Laikinosios vyriausy-
bės komisaru Šiaurės fronte, Vy-
riausybės komisaru prie vyriausio-
jo kariuomenės vado būstinės Mo-
giliove. Bolševikų perversmo me-
tu V.Stankevičius bandė organizuo-
ti Žiemos rūmų gynybą, o nepavy-
kus vienas paskutiniųjų juos paliko. 
V.Stankevičius turėjo įtakos ski-
riant ar atleidžiant generolus, da-
lyvaudavo derybose dėl vyriausy-
bės sudėties, organizavo Kornilovo 
maišto malšinimą, turėjo teisę kar-
tu su fronto vadu patvirtinti arba 
atmesti mirties nuosprendį. Pilie-
tinio karo metu V.Stankevičius vei-
kė Kijeve, taip pat slapta lankėsi 

Maskvoje ir Petrapilyje. Kaip rašo 
savo prisiminimuose, „daug kartų 
turėjau bėgti, slapstytis, buvau še-
šis kartus suimtas“. Sumanumas 
ir drąsa padėjo išvengti blogesnės 
baigties...

1919 m. V.Stankevičiui su šei-
ma pavyko emigruoti į Berlyną. 
Ten buvo išspausdinti ir jo nuoty-
kingo gyvenimo Rusijos įvykiuose 
atsiminimai (pakartotinai 1994 m. 
Rusijoje). Skausmingos patirties 
subrandinti gimė ir V.Stankevičiaus 
politinės filosofijos veikalai. 
1921 m. Berlyne buvo išleista di-

delės apimties knyga rusų kalba 
„Rusijos tautų likimai“. Ten svars-
toma apie imperijos prisijungtų 
tautų ateitį, žvelgiant iš jų istorinės 
patirties. Apie mūsų kraštą auto-
rius rašo taip: „Lietuva surado tai-
kų būdą įveikti ilgalaikius nesuta-

rimus su Lenkija. Iš visų pusių pa-
plaunama didžiulių tautinių stichi-
jų - vokiečių, lenkų ir rusų - ji iš-
saugojo kalbą, kultūrinį savitumą 
ir ryškų dvasinį originalumą.“ Ki-
tais metais V.Stankevičius išleido 
knygą „Rusija ir Vokietija“, taip pat 
rusų kalba. Įvade rašoma, kad ne 
priešiškumas ir kova, o tautų soli-
darumas bei taikus bendradarbia-
vimas yra pats naudingiausias, 
praktiškiausias ir tikslingiausias 
dalykas. Taigi šiuose veikaluose 
remiamasi tikėjimo šviesia žmoni-
jos ateitimi filosofija.

Tolesniuose V.Stankevičiaus 
darbuose - staigus posūkis nuo po-
litologijos prie mokslo istorijos. 
1923 m. amerikietiška leidykla 
Prahoje išleido solidžią jo studiją 
„Mendelejevas - didis rusų chemi-
kas“. Ši knyga 1940 m. buvo išleis-

ta ir lietuvių kalba, dar papildyta 
skyriumi apie elementų periodinio 
dėsnio pagrindimą naujausiais ato-
mo fizikos ir radioaktyvumo tyri-
mais. Tais pat 1923 m. V.Stankevi-
čiui pavyko sugrįžti prie akademi-
nio darbo. Tėvynėje, Kauno univer-
sitete, jis ėmė dėstyti baudžiamo-
sios teisės kursą, rašė šios srities 
knygas. Tapo docentu, profesoriu-
mi, katedros vedėju; vertėsi ir 
advokato praktika. Vasaromis plu-
šėdavo prie mokslo darbų Vakarų 
Europos bibliotekose. Mokėjo ru-
sų, lenkų, vokiečių, anglų, prancū-
zų kalbas. 1934 m. Kaune lietuvių 
kalba, o Paryžiuje - rusų pasirodė 
V.Stankevičiaus veikalas „Pasauli-
nės istorijos dinamika“. Knyga, pa-
rašyta gyvenimo džiugesio dvasia, 
nagrinėja svarbiausias problemas 
religijos, mokslo, technikos, teisės 
istorijos bei politikos srityse. Kiek 
vėliau, 1937 m., profesorius parašė 
knygelę „Pasaulinio ūkio dinami-
ka“, kurioje glaustai apibendrino 
XX a. ekonominius procesus, karų 
bei krizių įtakas jiems, nubrėžė 
ateities perspektyvas. Įdomu, kad 
joje labai palankiai vertinamas bū-
simas atominės energijos bei sau-

lės baterijų panaudojimas. O vei-
kale „Didelės ir mažos valstybės“, 
išleistoje Kaune 1938 m., autorius 
įvairiais kriterijais įrodinėja mažų 
valstybių pranašumą plėtojant eko-
nomiką. Pasak V.Stankevičiaus, bū-
tent mažosioms priklausys ateitis, 
būsimasis pasaulio „aukso am-
žius“. Laisvalaikiu profesorius yra 
parašęs netgi nuotykių romaną 
„Žvaigždė iš Rytų“, išleistą A.Ko-
sos slapyvardžiu. Romanas sulaukė 
ir pakartotinių leidimų 1936 m. ir 
1991 m. pavadinimu „Indijos kara-
liaus turtai“.

Atgavus Lietuvai savo istorinę 
sostinę, V.Stankevičius profesoria-
vo Vilniaus universitete. Tačiau 
1944 m. jam vėl teko trauktis nuo 
bolševizmo bangos. Tada ir su-
trumpino savo pavardę, pabrėžda-
mas savo lietuvišką kilmę. Karo 
nuniokotoje Vokietijoje kartu su 
kolegomis iš Latvijos ir Estijos 
mūsų šviesuoliai įkūrė unikalią 
švietimo ir mokslo įstaigą pabėgė-
liams - Pabaltijo universitetą. Ko-
kio tikėjimo tautos kūrybinėmis 
galiomis reikėjo ryžtantis tokiai 
veiklai! Ir simboliška, kad univer-
sitetas buvo įkurdintas buvusiose 
Pinebergo kareivinėse... Profeso-
rius V.Stanka čia buvo lietuvių sky-
riaus rektoriumi, o 1948-1949 
mokslo metais išrinktas ir viso uni-
versiteto vadovu. Palaikydavo ry-
šius laiškais su A.Kerenskiu, gy-
venančiu emigracijoje Paryžiuje.

Kai anglų okupacinė valdžia 
1949 m. nutarė uždaryti Pabaltijo 
universitetą, šį pabėgėlių mokslo 
švyturį, profesorius V.Stanka su 
šeima persikėlė į JAV. Mokėdamas 
daug kalbų, dirbo garsiojoje Kong-
reso bibliotekoje Vašingtone, atlik-
damas mokslinius tyrimus Arkti-
kos instituto užsakymu. Gilinosi į 
Rytų filosofiją ir egzistencializmą, 
taip pat parašė daug straipsnių 
Bostone leidžiamai lietuviškai en-
ciklopedijai. V.Stanka išliko darbin-
gas iki pat mirties, 1968 m. gruo-
džio 25 dienos. Stebina nepaprastai 
platus profesoriaus mokslinių in-
teresų ratas, taip pat gražus įdirbis 
labai skirtingose mokslo šakose. 
Tokio talento ir darbštumo žmo-
nės - tikras tautos lobis, jos didžio-
ji garbė.

Prof. Libertas KLImKa

Profesorius Vladas Stankevičius-Stanka
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